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1e klassers bakken, interviewen, survivallen en nog veel meer!
Afgelopen week mochten alle leerlingen van de 1e klassen twee dagen lang actief en creatief aan de slag met
een project naar keuze. Mountainbiken en een heus kampvuur maken waren activiteiten voor de
groep 'buitenmensen'. Een andere groep verdiepte zich in vorm en draagkracht van bruggen en bouwde een zo
stevig mogelijke 'spaghettibrug'. 'Mooie dingen' werden gezocht in het bos (hoewel een stinkzwam alle
neusjes heel bedenkelijk deed optrekken). Luxe reizen voor aantrekkelijke prijzen werden georganiseerd door
ons reisbureau, overheerlijke taarten werden gebakken door de koks en beeldhouwwerken gecreëerd door
onze kunstenaars. Een bezoek aan de redactie van de Gelderlander inspireerde de jonge verslaggevers bij het
maken van hun eigen nieuwsitems. De foto's geven een mooie impressie van alle talent, creativiteit en
enthousiasme van de leerlingen!
Lisette Verstegen, afdelingsleider
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Keuzeproject: de nieuwsredactie
Op dinsdag 7 november togen 12 eerstejaars naar de Nijmegenredactie van De Gelderlander op de
Handelskade. Ze werden ontvangen in de redactieruimte waar ze uitleg kregen over de totstandkoming van het
nieuws: wat is nieuws, waar let je op bij het maken van een nieuwsitem, hoe bereik je je publiek, etc.
Vervolgens een rondleiding waarbij ook speciaal aandacht werd geschonken aan de online krant met de kleine
videoreportages.
Na afloop kregen de leerlingen les in het maken van een videoreportage en het in beeld brengen van een
interview. Op woensdag zijn ze gestart met redactie-overleg, het verdelen van de nieuwsitems, het
voorbereiden van de reportage en de vragen. En daarna de school in om sfeerbeelden te filmen, interviews af
te nemen en vervolgens alles tot een interessante reportage te editten. Het resultaat is te zien op ons
YouTube-kanaal:
https://www.youtube.com/watch?v=xiDvPn3eGGo&list=PLTal2a_pvcy_cRL5G2yeToSnwzuHZZBCy
Joost de Laat, docent nieuwe media

Romeinse fresco’s
Zoals in de jaarplanner te zien is, hebben de leerlingen van 2G op donderdag 23 november van 09:00 – 16:00
uur hun eerste Masterclass van dit schooljaar. Deze dag staat in het teken van Romeinse fresco’s. Na een
inhoudelijke introductie door de expert uit onze gelederen, Mandy van der Velden, gaan de leerlingen zelf aan
het werk. Ze ontwerpen eerst in groepjes op klein formaat fresco’s en ‘verkopen’ deze ontwerpen aan hun
klasgenoten. Uit alle ontwerpfresco’s wordt een definitief ontwerp ‘aangeschaft’. Hierna gaan de leerlingen
aan de slag met het schilderen van delen van het ‘gekochte’ ontwerp op kleine panelen. Alle panelen bij elkaar
vormen aan het eind van de dag één eindproduct dat in een van onze lokalen een ereplaats krijgt.
Een advies aan de leerlingen van 2 gymnasium om oude kleren aan te trekken deze dag. Het kan zijn dat ze
door verf een tikkeltje vuil worden! Een oud shirt of schort meenemen kan natuurlijk ook.
Harriët Dierx, docent klassieke talen
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Workshop portretfotografie
De leerlingen 4H tekenen gingen op dinsdag 7 november aan de slag met portretfotografie in de professionele
fotostudio van de Lindenberg. Vanaf maandag 8 januari zullen de resultaten voor het eerst te zien zijn op het
Dominicus College. De tentoonstelling verhuist rond Pasen naar de Stevenstoren en in mei is het werk van de
leerlingen te bewonderen in bibliotheek Mariënburg.
Sectie Beeldende Kunst en Vormgeving

Vanuit de ouderraden
Op woensdagavond 1 november hebben de vwo en havo ouderraden gezamenlijk vergaderd met als thema het
schoolplan 2017-2021. Rector Marion Krabbenborg heeft de ouderraden aan de hand van een presentatie op
de hoogte gebracht van de ideeën en concrete plannen voor de nabije toekomst. Dit om de in het schoolplan
gestelde doelen te gaan realiseren. Over een aantal onderwerpen vond een levendige discussie plaats tussen
ouders en het managementteam. Beide ouderraden spraken aan het eind van de avond uit erg positief te zijn
over de huidige plannen en deze als een goede ontwikkeling voor de school te zien.
Voor eventuele vragen, opmerkingen of het aandragen van agendapunten kunt u contact opnemen met de
ouderraad via: ORhavo@dominicuscollege.nl of ORvwo@dominicuscollege.nl
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2 gymnasium speurt op de fiets naar Romeinse bouwwerken
Maandag 6 november gingen de leerlingen van 2 gymnasium al
fietsend op zoek naar overblijfselen uit de Romeinse oudheid in
Nijmegen. Wat verbeelding was wel nodig om vanuit een
stratenpatroon een enorm amfitheater te reconstrueren. En was die
geul in het bos bij Museumpark Orientalis daadwerkelijk onderdeel
van een aquaduct? Het legerkamp en het forum, oftewel de
marktplaats, hebben de leerlingen teruggevonden op de Hunnerberg.
De tocht voerde tenslotte richting Malden waar de Romeinen een
wachttoren hadden geplaatst. Onder het genot van
een heerlijk zonnetje hebben de leerlingen een
mooie indruk gekregen van de vele overblijfselen
uit Romeinse tijd en de grootte van de stad
Noviomagus. Compliment voor alle leerlingen die
dapper en vrolijk verder zijn gefietst, ook na een
heel vroege start vanuit Druten, enkele verkeerde
afslagen, of een dwaaltocht door de Maldense
bossen!
Namens de sectie klassieke talen,
Mandy van der Velden, docente Latijn

2 havo maakt kennis met het stuwwallenlandschap in Mook
Op 6 ging 2H3 en op 7 november 2H1 en 2H2 op excursie naar het stuwwallenlandschap in Mook. Ze hebben
een route gelopen van zo’n 6 kilometer. Onderweg werd regelmatig stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis
van dit landschap en wat we daarvan thans nog terugzien in het landschap. Het waren bijzonder mooie
herfstdagen met, na het optrekken van de mist, een mooi uitzicht over de Mookerheide. Een fotowedstrijd was
uitgeschreven voor de mooiste foto. Uit de vele, mooie inzendingen van Jeremie, Julie, Sebastiaan, Lucas, Pjotr,
Chahrazad, Wissal, Daphne en Nora was het moeilijk om een keuze te maken. Uiteindelijk is de winnaar
geworden : Daphne Willems uit 2H2 met onderstaande foto.

Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers van de Vereniging Geopaden Stuwwal en de betrokkenheid van de
ouders, kunnen we terugkijken op 3 heel geslaagde excursies.
Arthur Mutsaers, docent aardrijkskunde
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DOscar-uitreiking voor beste film
Klas 2A1 ging voor het vak
nieuwe media aan de slag met
de opdracht "Fietsfilm", waarbij
de leerlingen in duo's een
commercial, clip of een
speelfilm moesten maken met
de fiets in een creatieve
(bijzondere) hoofdrol. De
opdracht werd afgesloten met
een DOscar-uitreiking voor
beste film, beste acteur/actrice,
beste fiets, beste muziek, beste
script.
Mirjam Jentjens, docent nieuwe media
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Leerlingen
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18.45- 20.45 uur
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Leerlingen en
ouders
19.45 - 21.30 uur Leerlingen en
ouders
19.30 - 21.00 uur Ouders

Blauwtraining door T. Huijbers voor
geselecteerde leerlingen 5V/6V
HAN techtourbus op het DC voor
4H/5H met N-profiel
Gaan studeren avond 4V, 5V en 6V
Gaan studeren avond 4H/5H
Ouderavond Global Exploration 2018
deelnemers
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Vanaf 12.40 uur

Leerlingen

Audities Xpressions
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avond

Ouders
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Inschrijving tafeltjesavond open
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20.00 uur

do

23-nov

08.30 - 16.10 uur Leerlingen

MC Romeinse fresco's voor 2G

vr
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13.00 - 16.00 uur Leerlingen

DFC: pitchen bij Rabobank 3A/3G

24-nov

20.00 uur

Voorstelling "Carmen" in schouwburg
Nijmegen 4H en 4V met CKV

Leerlingen
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